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Майже 25-річна історія незалежної України стверджує, що будь-які справжні модернізаційні 
зміни можливі лише за ініціативи прогресивних громадян, які мають сильну волю і свіже креативне 
мислення, а також здатність до змістовної дискусії. Тільки через взаємодію і наполегливість можна 
зрушити цей камінь із місця. 

Сьогодні, як ніколи, Україна і наш регіон потребує рішучих неімітаційних кроків у напрямку 
модернізації. Студенти завжди були – а зараз ще більше – найактивнішими! У Полтаві є ефективний 
досвід співпраці серед молоді, вишів та інших інституцій. 

Враховуючи суспільний запит на зміни і розвиток, ми не маємо права бути осторонь! 
Студреспубліка оголошує курс на модернізацію, конструктивну змістовність і презентує офіційні 
правила цьогорічної гри для учасників! 

 
 XVII Студентський мер і його команда з 10 депутатів Магістрату стануть ключовими людьми у 

питанні модернізації нашого міста та регіону. Вони будуть основою новоствореного Комітету 
модернізації Полтави, до роботи якого будуть залучатися провідні місцеві, українські й іноземні 
експерти, прогресивні полтавці, професори і викладачі навчальних закладів, представники органів 
державної влади, місцевого самоврядування й бізнесу, журналісти. 

Усі студенти, які мають здорові амбіції розпочати історичний процес модернізації нашого міста, 
запрошуються 8-9 липня зі своїми творчими командами на виїзний оргдіяльнісний семінар з 
написання програм модернізації Полтави (формат: 1,5 дні, виїзд за місто, проживання у власних 
наметах, організатори забезпечують транспортом і харчуванням, оргвнесок – 140 грн./чол.).  

Максимальна кількість учасників – 40 чоловік, які пройшли відбір, в залежності від того, як 
кожен учасник викладе власне бачення модернізації Полтави. 

Реєстрація тут до 20.00 вівторка 7 липня (вказати ОДГ) – http://studrespublika.com/net 
На виїзді потенційні кандидати в мери і депутати Магістрату прописують власні програми 

модернізації, які 10 липня 2015 року з 11.00 до 13.00 у Парку культури і відпочинку «Перемога» 
доводять до іншої частини своїх команд (ідеологи, орговики, юристи, PR-ники, медійники, технологи, 
«переговорники», економісти, секретарі й ін.).  

У той же день, із 13.00 до 16.30, частина кожної команди у режимі політквесту по місту залучає 
підтримку своїй програмі модернізації у провідних експертів регіону. Інша частина команд захищає 
програму у експертів, які будуть працювати на місці, «упаковує» програму до доступного для 
виборця вигляду, бере участь у суб-фестивалях 10-11.07 («Мафія», Інтелектуальні ігри, Фото-конкурс, 
Фестиваль аматорського відео, Глоубел флешмоб), заробляючи ігрову валюту для передвиборної 
кампанії (оргвнесок за участь у Студреспубліці з 10 по 11 липня складає 10 грн./чол.). 

11 липня команди проводять агітацію серед студентів та інших громадян (друкована продукція, 
масові акції, соціальні мережі, ЗМІ й ін.) і запрошують на голосування до Парку «Перемога». О 14.00 
кожна команда виступає з короткою доповіддю про свою програму модернізації на міському 
круглому столі «Інноваційний розвиток територій силами прогресивних громад». 

Голосування триватиме з 16.00 до 18.30. 
Концерт Poltava Music Live Awards за участі ONEYROID, DK,Dance (м. Суми), «Сен-Тропе» 

нагородження переможців Студреспубліки – з 19.00 до 21.00. 

Телефон для довідок – (095) 770 19 40, менеджер проекту Катерина Окопна 

http://studrespublika.com/net

